
Mitta- ja integraaliteoria, syksy 2011
Luettelo keskeisistä asioista

• Geometrinen mitta, Lebesguen ulkomitan määritelmä (tämän ymmär-
tämiseksi sup ja inf tärkeä ymmärtää). Perusominaisuudet esim.
monotonisuus ja subadditiivisuus. Osattava osoittaa määritelmästä
lähtien esimerkiksi tiettyjen joukkojen 0-mittaisuus. n-välin geometri-
nen ja Lebesguen ulkomitta samoja.

• Mitallisen joukon määritelmä (ja mitä tarkoittaa) ja perusominaisu-
udet: säilyminen joukko-operaatioissa. Mitallisia joukkoja (miksi?)
∅,Rn, 0-mittaiset joukot, n-väli, avoimet ja suljetut joukot, Borelin
joukot.

• Lebesguen mitan määritelmä. Numeroituva additiivisuus ei päde
(vain subadditiivisuus pätee) ulkomitalle, mutta pätee mitalle.

• Laskuoperaatioita ja niiden ehdot: m(A \B) = . . ., limm(Ai) = . . .
• Approksimaatiolause mitallisille joukoille: Voidaan approksimoida

mitan mielessä avoimilla ulkoa ja suljetuilla sisältä. Seuraus: mitalli-
nen joukko on nollamittaista joukkoa lukuunottamatta/vaille Bore-
lin joukko.

• Yksinkertainen funktio, sen Lebesguen integraali ja perusominaisu-
udet. Mitallinen funktio ja sen vaihtoehtoiset määritelmät. Mitallis-
ten funktioiden säilyminen mitallisina erilaisissa laskuoperaatioissa
ja rajanotoissa.

• Positiivisen mitallisen funktion Lebesguen integraali. Melkein kaikkial-
la. Lebesguen monotonisen konvergenssin lause, Fatoun lemma (molem-
missa positiivisuusoletus tarpeen). Positiivisten integraalien lasku-
operaatiot.

• Merkkiä vaihtavan funktion Lebesguen integraali. Integroituvuus.
Vaihtuvamerkkisen funktion integraalin peruslaskutoimitukset. Lebesguen
dominoidun konvergenssin lause.

• Lebesguen dominoidun konvergenssin lauseen sovellutuksia: Parametrista
riippuvan integraalin derivointi. Riemannin ja Lebesguen integraalin
väinen yhteys.

• Fubinin lauseet (ei todistettu) ja niiden käyttö.
• Absoluuttisesti jatkuvat funktiot.

Kurssin keskeisiä esimerkkejä

• Cantorin 1/3-joukko ja yleisempi Cantor-tyyppinen joukko.
• Rationaalipisteiden karakteristinen funktio
• Epämitallinen joukko
• Jatkuva funktio on mitallinen
• Esimerkit positiivisuusoletuksen tarpeellisuudesta monotonisen kon-

vergenssin lauseessa ja Fatoun lemmassa.
• Vaihtuvamerkkinen funktio, jonka Lebesguen integraali ei määritelty.
• Esimerkki integroituvan majorantin tarpeellisuudesta Lebesguen domi-

noidun konvergenssin lauseessa.
• Cantorin funktio (jatkuva, mutta ei absoluuttisesti jatkuva).
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Kooste joistakin kurssin lauseista esim. myöhempää käyttöä varten. Joukko
A ⊂ Rn on mitallinen kaikissa lauseissa alla (luennolla A = Rn), oletukset
voi ottaa myös melkein kaikkialla.

Theorem 0.1 (Monotonisen konvergenssin lause, kasvava). Olkoon fi : A →
[0,∞] kasvava jono mitallisia funktiota. Tällöin

lim
i→∞

∫

A
fi dx =

∫

A
lim
i→∞

fi dx =
∫

A
f dx.

Yleistetty Monotonisen konvergenssin lause, kasvava: Muuten sama, mut-
ta positiivisuusoletusta voidaan lieventää: fi : A → [−∞,∞] ja on olemassa
integroituva funktio g s.e. fi ≥ g ∈ L1(A) (ei kuulu kurssiin).

Theorem 0.2 (Lebesguen monotonisen konvergenssin lause, laskeva). Olkoon
fi : A → [−∞,∞] laskeva jono mitallisia funktiota, s.e.

∫
A fi0 dx < ∞ jol-

lakin i0. Tällöin

lim
i→∞

∫

A
fi dx =

∫

A
lim
i→∞

fi dx =
∫

A
f dx.

Lebesguen monotonisen konvergenssin lause, laskeva, todistettiin laskareis-
sa, mutta vain oletuksella fi ≥ 0.

Theorem 0.3 (Fatoun lemma). Olkoon fi : A → [0,∞] jono mitallisia
funktiota. Tällöin ∫

A
lim inf
i→∞

fi dx ≤ lim inf
i→∞

∫

A
fi dx.

Yleistetty Fatou: Muuten sama, mutta positiivisuusoletusta voidaan lieventää:
fi : A → [−∞,∞] ja on olemassa integroituva funktio g s.e. fi ≥ g ∈ L1(A)
(ei kuulu kurssiin).

Theorem 0.4 (Käänteinen Fatoun lemma). Olkoon fi : A → [−∞,∞] jono
mitallisia funktiota ja fi ≤ g ∈ L1(A). Tällöin

lim sup
i→∞

∫

A
fi dx ≤

∫

A
lim sup

i→∞
fi dx.

Theorem 0.5 (Lebesguen dominoidun konvergenssin lause). Olkoon fi :
A → [−∞,∞] jono mitallisia funktiota,

(1) |fi| ≤ g ∈ L1(A)
(2) limi→∞ fi = f.

Tällöin

lim
i→∞

∫

A
fi dx =

∫

A
lim
i→∞

fi dx =
∫

A
f dx.


